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Розробник: 

 

Марина ВОЛОСЮК 
канд. екон. наук, доцент 

кафедра менеджменту. 

 

Загальна інформація: 

♦ Кількість кредитів ЄКТС – 4 (120 год.) 

з них (для денної форми навчання): 

лекцій – 30 год, практ. занять – 30 год, самостійна робота студентів – 60 год. 

1 модуль, 2 змістових модулі. 

♦ Рік та семестр – 2-ий рік, весняний (4-ий) семестр 

♦ Форма звітності – іспит 

♦ Тип дисципліни –обов'язкова 

♦ Індивідуальне дослідне завдання – доповідь на конференції, семінарі 

 

Мета і завдання дисципліни 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Стратегічне управління» є вивчення 

теоретичних концепцій стратегічного управління, методології та методик розробки та 

реалізації стратегій підприємства. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегічне управління» є формування 

системи теоретичних знань з питань стратегічного управління підприємством, методики 

розробки стратегій розвитку підприємства, набуття практичних вмінь і навичок 

використання інструментів стратегічного менеджменту в діяльності підприємств. 



Очікувані результати та компетентності, що набуваються: 

Програмні результати: 

♦ Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій 

лідерства. 

♦ Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень. 

♦ Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах 

діяльності організації. 

Компетентності: 

♦ Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу. 

♦ Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

♦ Здатність визначати перспективи розвитку організації. 

♦ Здатність планувати діяльність організації та управляти часом. 

 

Структура навчальної дисципліни: 

Змістова складова дисципліни Кількість годин 

разом лекцій практ. самостійна робота 

студента 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Концепція стратегічного 

управління 

9 2 2 5 

Тема 2. Стратегічні рішення та види 

стратегій підприємств 

12 4 4 4 

Тема 3. Етапи стратегічного управління 10 2 2 6 

Тема 4. Види стратегічного управління 14 4 4 6 

Разом за змістовим модулем 1 45 12 12 21 

Змістовий модуль 2 

Тема 2. Стратегічний аналіз середовища 

організації 

14 4 4 6 

Тема 6. Стратегічний потенціал та форму-

вання конкурентних переваг організації 

17 4 4 9 

Тема 7. Стратегічне планування як процес 17 4 4 9 

Тема 8. Процес реалізації стратегій 12 2 2 8 

Тема 9. Стратегічний контроль 15 4 4 7 

Разом за змістовим модулем 2 75 18 18 39 

Разом 120 30 30 60 

 

Форми й методи навчання та оцінювання індивідуальних результатів 

здобувачів освіти. 

Навчання відбувається за денною формою у вигляді лекційних занять та виконання 

студентами практичних робіт, участь у семінарських заняттях. 

Додатково студенти отримують індивідуальне завдання для самостійної роботи. 

У навчальному процесів використовуються ПЕОМ (ноутбук), проектор, інтерактивна 

дошка з ПЗ Smart notebook, офісне ПЗ, Інтернет-браузер та доступ до онлайн-сервісів 

Google. 



Досягнення кожного студента оцінюються за 100-бальною системою Університету. 

Підсумкова оцінка навчального курсу включає в себе оцінки з поточного контролю і 

оцінки заключного іспиту. 

Поточні оцінки – це оцінки проміжного (поточного) контролю протягом семестру та 

оцінка за виконання індивідуального пошукового завдання. Поточний контроль 

проводиться на кожному занятті. Студент має можливість отримати за результатами 

поточного контролю на кожному занятті 4 бали. Результати поточного контролю (поточна 

успішність) є основною інформацією для виставлення екзамену і враховуються при 

виставленні підсумкової оцінки. За виконання індивідуального пошукового завдання 

здобувач може отримати до 10 балів. Питома вага поточного контролю складає 70 балів. 

Питома вага заключного заліку в загальній системі оцінок – 30 балів. Право здавати 

заключний іспит дається здобувачу вищої освіти, якій з урахуванням проміжних оцінок 

набрав протягом курсу понад 20 балів. 

Підсумкова оцінка навчального курсу є сумою проміжних оцінок і оцінки іспиту. 
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